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Heel veel prijzen

Provincienieuws

Naar school? Naar de
club? Zet jezelf met je
vrienden op de foto

Op onze site vindt u naast het
lokale nieuws ook elke week
nieuws van de provincie. Deze
week gaat dit onder andere over de
Waterlinie en de Fortenmaand.

www.deweekkrant.nl/nieuwevrienden

www.nieuwsbode-bunnik.nl

Sam’s kledinginzameling
Odijk

In Odijk vindt op zaterdag 1
oktober weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in
Nood plaats. U kunt dan van
10.00 tot 13.00 uur uw goede, nog draagbare kleding,
schoeisel en huishoudtextiel
in gesloten plastic zakken
afgeven bij de Sint Nicolaas
parochie, Sint Nicolaaslaan
1 in Odijk.

Unieke
samenwerking
Odijk

Een aantal kunstwerken uit
de collectie van www.studiodewinkel.nl uit Odijk hebben
een plaats gekregen tussen de
bijzondere keukenontwerpen
in Keukenstudio Beelen, ook
uit Odijk. De mini-expositie bevat werken van Joyce
Lankhaar, Liebet Milort en
Ellen van der Horst en duurt
tot eind november. Keukenstudio Beelen, Zeisterweg
81d in Odijk, www.keukenstudiobeelen.nl. Geopend
woe t/m vrij 9.00-17.00 uur.
Za 10.00-16.00 uur.

Toegankelijke
excursie
Regio/Zeist

IVN afdeling Heuvelrug en
kromme Rijn organiseert in
samenwerking met het Gehandicapten en Patiëntenplatform Zeist (GPPZ) en
de Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen afdeling
Zeist (ANBO) een excursie
tijdens de Week van de Toegankelijkheid, waarin de natuur het centrale thema is.
De excursie zal plaatsvinden
in het Zeister Bos en volledig over fietspaden en halfverharde kiezelbospaden
gaan. We nodigen u graag
uit met ons mee te gaan.
Niet alleen om te genieten
van de natuur, maar vooral
om aandacht te vragen voor
de noodzaak die natuur voor
minder validen en ouderen
open te stellen. Een grote
deelname levert een krachtig
signaal op!
De excursie is op woensdag
5 oktober van 14.00 tot 15.30
en start bij de ingang naar de
Boswerf op de parkeerplaats
op de Prins Bernhardlaan 1
in Zeist.
Dichtstbijzijnde bus is lijn
56, halte Amandelhof. Inlichtingen: 030-6952810 of
030-6993066.

Expositie Van Dijk Tuinen
De populaire Tuinadviesdag
van Van Dijk Tuinen heeft
dit jaar iets extra’s: een
expositie van de keramische waterornamenten van
kunstenaar Joop van Ulden.

u Door Tonny van Oosten
U Werkhoven
Wie langs Van Dijk Tuinen rijdt
ziet ze deze week al staan in de
vijver aan de voorkant van het
hoveniersbedrijf: twee fraaie
keramische waterornamenten.
Ook achter het gebouw zijn deze
elementen komende zaterdag
te vinden: een speciale expositie voor de Open Dag van Van
Dijk Tuinen.
“We hebben elk jaar een Open
Dag”, vertelt Jeroen van Dijk.
“Het is een Tuinadviesdag,
waar mensen gratis advies kunnen krijgen over hun tuin of gewoon kunnen komen kijken om
inspiratie op te doen. Dit jaar
wilden we hier wat extra’s aan
toevoegen en dat zijn de waterornamenten geworden van Joop
van Ulden. We kennen zijn werk
van de Tuinen van Appeltern

Jeroen van Dijk (links) en kunstenaar Joop van Ulden zijn bezig één van de waterornamenten
te plaatsen.
FOTO: TONNY VAN OOSTEN
waar we beide aan verbonden
zijn. Ze zijn creatief, echt uniek
en ze vergroten de tuinbeleving
met hun kleuren, het water dat
erdoor stroomt, de geluiden die
daarbij horen.... We willen ze

dan ook graag in onze ontwerpen gaan verwerken.”
Joop van Ulden krijgt vaker
aanbiedingen om op tuincentra
te komen staan, maar slaat ze
meestal af. “Maar bij Van Dijk

BoekStart ook in
bibliotheek Bunnik
BoekStart leert baby’s spelenderwijs omgaan met boekjes
Wethouder Jorrit Eijbersen
geeft woensdag 28 september de officiële aftrap
voor het project BoekStart
in de bibliotheek in Bunnik. Hij overhandigt dat het
eerste BoekStartkoffertje,
bestemd voor baby’s.

U Bunnik
De start van BoekStart is van
15.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek aan de Pastoor Heggelaan
2 in Bunnik. Ook de BoekStartbeer komt langs. Die wil graag
met kinderen op de foto.

Landelijk programma
BoekStart is het landelijke programma dat ouders wil stimuleren zo vroeg mogelijk te beginnen met boekjes te geven aan
hun baby (vanaf 3 maanden).
Voor BoekStart werkt de bibli-

otheek samen met de gemeente
en het consultatiebureau. Wanneer een baby 3 maanden oud
is, ontvangen ouders bij hun
bezoek aan het consultatiebureau een brief over BoekStart
met een waardebon, waarmee
ze het gratis BoekStartpakket
ophalen in de bibliotheek.
Het BoekStartpakket bestaat uit

Samen boekjes
bekijken is
leerzaam, leuk
en gezellig
het BoekStartkoffertje met inhoud (een baby-knisperboekje,
een boekje met liedjes + cd, en
informatie over boekjes voor
baby’s en wat je daarmee kunt
doen) en een gratis bibliotheekabonnement voor de baby (dus
geen inschrijfgeld). Dit abon-

zijn ze echt geïnteresseerd, dus
vond ik het hier wel de moeite
waard.” Jeroen van Dijk: “We
hebben ook de klanten hiervoor,
veel van hen willen graag iets op
maat. En deze ornamenten zijn

Zaterdag 24 september doet
Kerckebosch mee aan de Landelijke Nieuwbouwdag; de open
huizen route voor nieuwbouw
projecten. Het Open Huis is
in het Wijkinformatiepunt
Kerckebosch aan de Graaf Lodewijklaan 15. Bezoekers zijn
welkom tussen 11.00 en 15.00
uur. Belangstellenden kunnen

hier terecht voor informatie
over de vrije kavels en de
eengezinswoningen en appartementen. De start van
de bouw is gepland in het najaar 2012. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden voor
een gratis inspiratiesessie
vrije kavels op 12 november.
Voor de kinderen is er een
leuke creatieve activiteit.

De Tuinadviesdag is op zaterdag 24 september, van
9.00 tot 17.00 uur. Wie zeker wil zijn van een advies
kan een afspraak maken op
030-6567676. Alle bezoekers
krijgen een gratis inspiratieboek van Appeltern. Van
Dijk Tuinen, Werkhovenseweg 11, net na Odijk. Zie ook
www.vandijktuinen.nl.

Vegetarische week
Werkhoven

Conferentiecentrum Samaya
uit Werkhoven neemt deel
aan de eerste Vegetarische
Restaurantweek ter wereld,
van 3 tot en met 9 oktober.

Meer dan 170 restaurants in
heel Nederland doen mee. Aanbod die week: wie een vegetarisch driegangenmenu bestelt,
krijgt het vegetarische voorgerecht gratis.

nement blijft geldig tot 18 jaar.
Voor de bibliotheek is een babyhoek ingericht en zijn er allerlei
soorten babyboekjes te leen. De
boekjes worden gewassen voordat ze weer uitgeleend worden!

Spelenderwijs
Met BoekStart leert een baby
spelenderwijs omgaan met
boekjes, van een baby van 3
maanden die intensief kijkt
naar een zwart-wit afbeelding
tot de dreumes van 18 maanden
die de plaatjes van een boekje
bekijkt en op zijn/haar manier
vertelt wat er te zien is.
BoekStart helpt ouders om de
taalontwikkeling van hun kind
te stimuleren en versterkt de
band tussen ouder en kind door
het samen boekjes bekijken. Dat
laatste is niet alleen leerzaam,
maar ook erg leuk en gezellig.
Zie ook www.boekstart.nl of
www.bibliozeist.nl.

Allemaal oude Fiats
De Fiat 850 coupé club Holland streek zaterdag neer bij
restaurant Vroeg in Vechten. De fiats met hun vrolijke Italiaanse vlaggetjes trokken veel bekijks. De Fiatclub vierde
haar 15-jarige bestsaan met een Italiaans getinte tocht inclusief lunch bij Vroeg.
FOTO: HENRY SIERSMA

3 Dolle acties

Nieuw in Kerckebosch
Zeist

ook nog eens betaalbaar. Ze
hebben een prijs waar je ook
met een modaal inkomen iets
moois voor in de tuin van kunt
laten zetten, waar je echt van
kunt genieten.”
Van Ulden maakt zo’n 40 ornamenten per jaar, waarvan bijna
de helft in opdracht. “Bij een
opdracht moeten de mensen
rekenen op ongeveer zes weken
voor het klaar is.
Dit, omdat de elementen tussendoor ook moeten drogen. Ik
ben er vaak met meerdere tegelijk bezig.”
“De ornamenten zijn winterhard. Ook als het vriest. Van
de winter hing er veel ijs aan de
ornamenten bij mij thuis, echt
prachtig. Maar de losse drijvende keramische bollen kun
je ‘s winters wel beter naar binnen halen. Overigens hebben
niet al mijn ornamenten vijvers
nodig.”

Actie belastingvrije Ford Ka verlengd
Zeist

Ford dealer Broekhuis Zeist
heeft goed nieuws voor kopers van een nieuwe Ford
Ka. De actie, waarbij de
Ford Ka belastingvrij wordt
aangeboden, is wegens succes verlengd tot 30 december

2011. De Ford dealer uit Zeist
brengt tot die datum de BPM
én de kosten van de wegenbelasting tot 2014 direct in mindering op het aanschafbedrag van
een nieuwe Ka. Voordeel dat al
snel optelt tot zo’n € 1.200,-.
“Niet eerder was belastingvrij

rijden in dit segment zo aantrekkelijk,” verklaart de Erik
Driebergen van Broekhuis.
Het fiscale voordeel is van
toepassing op de Ka Limited, de Cool & Sound, de
Titanium X, de Grand Prix
en de Metal.

Zeist

Op zaterdag 24 (9-16.00u)
en zondag 25 (10-16.00u)
september is de werkplaats
van Bochane open voor 3
acties. Een onderhoudsbeurt
voor € 39,95! De 2de zomerband gratis en de start van
de winterbandenverkoop.
Welkom zonder afspraak bij
Bochane, Odijkerweg 54.

